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Tárgy:Biona-Metafert 

tápoldat család forgalomba 

hozatali és felhasználási 

engedélye 

 

 

METALMONT Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 

2521 Csolnok, Petőfi S. u. 90. 

 

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a valamint  a 8/2001. (I.26) FVM számú rendelet 2. §-a alapján a 

BIONA METAFERT tápoldat család forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi 

feltételekkel  

 

engedélyezem: 

 

 

1. Gyártó: METALMONT Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 

 2521 Csolnok, Petőfi S. u. 90. 

 

2. Terméktípus: összetett szuszpenziós műtrágya 

 

Alapanyagok:  Biofert, ammónium hidroxid, Mikrotáp Cu, Mikrotáp Zn 

 

3. Előírt minőségi paraméterek: 

 

küllem: sötétbarna színű, enyhén ammóniás, jellegzetesen édeskés, melaszra emlékeztető   

szagú  folyadék 

szárazanyag tartalom (m/m%)    legalább 40,0 

pH (eredeti anyag)          5,5-8,5  0,5 

sűrűség (kg/dm
3
)          1,1-13   0,1 

relatív kifolyási sebesség         1,9 

ülepedés (v/v%)      legfeljebb   9,0 

szemcseméret eloszlás 

 0,63 mm alatt (m/v%)     legalább 100,0 

N tartalom (m/v%)          0 - 12,0 

P2O5 tartalom (m/v%)          0 -   5,0 
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K2O tartalom (m/v%)          0 -   5,0 

Mg tartalom (m/v%)          0 -   2,0 

Ca tartalom (m/v%)          0 -   3,0 

Zn tartalom (m/v%)           0 -  20,0 

Cu tartalom (m/v%)          0    20,0 

 

Egyéb anyagok: vitaminok és vitamin jellegű vegyületek, aminósavak és más fermentációs 

alkotók. 

Komplexképző: ammónium hidroxid 

 

 

As tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb    10,0 

Cd tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb      3,0 

Co tartalom (mg/kg)sz.a.      legfeljebb    50,0 

Cr tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb  100,0 

Hg tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb      1,0 

Ni tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb    50,0 

Pb tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb  100,0 

Se tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb      5,0 

 

Megengedett toleranciák 

 

Tápelem típus 

 

Tolerancia (m/m% ) 

NPK műtrágya szuszpenzió 

- összes hatóanyagra vonatkoztatva 

- N-re vonatkoztatva  

- P2O5- re vonatkoztatva 

- K2O-ra vonatkoztatva 

 

1,9 

1,1 N 

1,1 P2O5 

1,1 K2O 

NP műtrágya szuszpenzió 

- összes hatóanyagra vonatkoztatva 

- N-re vonatkoztatva  

- P2O5- re vonatkoztatva 

 

1,5 

1,1 N 

1,1 P2O5 

NK műtrágya szuszpenzió 

- összes hatóanyagra vonatkoztatva 

- N-re vonatkoztatva  

- K2O-ra vonatkoztatva 

 

1,5 

1,1 N 

1,1 K2O 

PK műtrágya szuszpenzió 

- összes hatóanyagra vonatkoztatva  

- P2O5- re vonatkoztatva 

- K2O-ra vonatkoztatva 

 

1,5 

1,1 P2O5 

1,1 K2O 

 

Tápelem típus 

 

Tolerancia (m/m% ) * 

Kalcium 

- Kalcium-oxid 

0,64 Ca 

0,9 CaO 
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Magnézium 

- Magnézium-oxid 

0,55 Mg 

0,9 MgO 

Nátrium 

- Nátrium-oxid 

0,67 Na 

0,9 Na2O 

Kén 

- Kén-trioxid 

0,36 S 

0,9 SO3 

* A tolerancia a deklarált érték egynegyede, de legfeljebb 0,9 % 

 

 

Mikroelem tartalom (m/m%) 

 

Tolerancia (m/m% ) 

2 tömegszázalék felett 0,4 

2 tömegszázalék alatt a feltüntetett tartalom 20 %-a 

 

4. Felhasználható 

 

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában szaktanácsadás szerinti mennyiségben és 

legfeljebb 4-5 %-os töménységben. 

 

Kiskiszerelésű termékeknél a konkrét felhasználást a csomagolócímke tartalmazza ! 

 

5. Méregjelzés, veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok 

 

Méregjelzés: gyenge méreg 

Veszélyessége közegészségügyi szempontból: mérsékelten veszélyes 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

 

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, szembe, bőrre jutását, esetleges 

lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, 

zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal 

félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani. 

 

Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, 

védőlábbeli, védőszemüveg. Permetezés estén védőszemüveg. 

 

6. Környezetvédelmi előírások 

 

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló 

burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 

 

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható. 

Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben az illetékes 

természetvédelmi igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki. 

 

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi 

osztály. 
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8. Eltarthatóság 

 

Eredeti, zárt csomagolásban (1-5 –10 –20 literes polietilén flakonban illetve kannában 

valamint 1000 literes tartályban), száraz, hűvös, de fagymentes helyen, 2 évig eltartható. 

 

 

9. Egyéb előírások 

 

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum valamint az engedélyokirat 

1.,2.,4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja. 

 

 

10. Az okirat érvényessége: 2011. április 17. 

 

 

Budapest, 2001. április 17. 

 

 

         Dr. Eke István s.k. 

         mb. főosztályvezető 
 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

( Derzsi Anikó ) 


